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სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 

2013 წლის საქმიანობის ანგარიში 
 

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრში 2013 წლის  განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებებისა და 

დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრს 

გააჩნია 2012 წელს შემუშავებული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, საჭიროებიდან 

გამომდინარე მოხდა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში ძირეული 

ცვლილებების შეტანა, რომელიც ეფუძნებოდა, სასწავლო ცენტრის განვითარებისა და 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემების წინაშე მდგარი მოთხოვნების 

ანალიზს.  

 

ს ა მ უ შ ა ო  ჯ გ უ ფ ე ბ ი ს  მ ი ე რ  გ ა წ ე უ ლ ი  

ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ი / კ ო ნ ს უ ლ ტ ა ც ი ე ბ ი  
 

2013 წლის განმავლობაში სასწავლო ცენტრში მუშაობდა არაერთი სამუშაო ჯგუფი, 

რომელთა საქმიანობაც მიმართული იყო სასწავლო ცენტრის საქმიანობის 

გაუმჯობესებისკენ, მათ შორის სასწავლო პროგრამების განახლებისა და ოპტიმიზაციის, 

ასევე სასწავლო მასალების მომზადება/შემუშავების და სხვა მიმართულებით, სამუშაო 

ჯგუფების შემადგენლობაში შედიოდნენ, როგორც სასწავლო ცენტრის, ასევე 

საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.  

 

 ევროპის საბჭოს პროექტის - „დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013 წწ. 

სასამართლო რეფორმის, ადამიანის და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა“, 

ფარგლებში მოქმედმა სამუშაო ჯგუფმა (ჯგუფი მოქმედებდა 2012-13 წწ), მოამზადა  

„სასწავლო ცენტრის სტრუქტურა და ფუნქციური ანალიზი“. აღნიშნული 

დოკუმენტის შესაბამისად მომზადებულ იქნა სასწავლო ცენტრის ახალი წესდება და 

სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა სამუშაოს აღწერილობები, რომელიც 

დამტკიცებულ და გამოქვეყნებულ იქნა, ხოლო საშტატო შემადგენლობა საჭიროებს 

შესაბამისობაში მოყვანას, რაც თავის თავში მოიაზრებს ბიუჯეტის შესახებ 

საქართველოს კანონში ცვლილებების განხორციელებას. რადგანაც სასწავლო 

ცენტრი, მიუხედავად მისი სამუშაოს მოცულობისა, მუშაობდა 13 ძირითად საშტატო 

ერთეულზე დაყრდნობით, რასაც ემატებოდა შტატგარეშე თანამშრომლები, 

რომლებიც ცენტრის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვან 
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პოზიციებს იკავებენ, ამდენად საჭიროა შტატგარეშე მომუშავეთაგან სრულ 

განაკვეთზე მომუშავე პირების ძირითად შტატში აყვანა, რაც აამაღლებს ამ 

პერსონალის პასუხისმგებლობას და სტაბილურობის გრძნობას და თავისთავად 

ხელს შეუწყობს მათი საქმიანობის გაუმჯობესებას. 

 

 2013 წლის იანვრიდან განახლდა არსებული და მომზადდა ახალი სასწავლო 

პროგრამები პრობაციის სააგენტოს თანამშრომელთათვის, რომელიც მოამზადა 

სასწავლო ცენტრისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ერთობლივმა სამუშაო 

ჯგუფმა აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ფედერალური სააგენტოს დახმარებით 

„სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის სასწავლო პროგრამებისა 

და მოდულების განახლების“ პროექტის ფარგლებში. 

 

 2013 წლის მარტიდან სასწავლო ცენტრის მიერ შექმნილი ადგილობრივი სამუშაო 

ჯგუფის მიერ პირველადი ცენტრის საქმიანობის პერიოდში, შესწორება გაიარა 

სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა საბაზისო სასწავლო პროგრამამ, 

რომლის მიხედვითაც ხორციელდება ტრენინგები. პროგრამებში ცვლილებების 

საჭიროება გამოიწვია სხავადასხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებში 

ცვლილებებმა, ასევე სისტემის წინაშე მდგარი მოთხოვნების სხვადასხვა 

მიმართულებით შეცვლამ. 

 

 2013 წლის მარტიდან ამერიკის საელჩოს მხრდაჭერით ქართველი და უცხოელი 

ექსპერტებისგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა „თავისუფლების 

შეზღუდვის დაწესებულების თანამშრომელთა სასწავლო პროგრამა“. აღნიშნული 

პროგრამის მიხედვით, ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მისია საქართველოში 

NORLAG-ის მხარდაჭერით  განხორციელდა თავისუფლების შეზღუდვის 

დაწესებულების დასანიშნი კანდიდატების გადამზადება. ტრენინგის 

მიმდინარეობის პროცესს მონიტორინგს უწევდა NORLAG-ის წარმომადგენლობა, 

ტრენინგმა მიიღო მაღალი შეფასება. 

 

 2013 წლის მარტიდან სასწავლო ცენტრის მიერ ადგილობრივი სამუშაო ჯგუფის 

ფარგლებში, რომელშიც მონაწილეობდა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 

საბადრაგო სამსახურის ხელმძღვანელობა, მომზადდა საბადრაგო სამსახურის 

თანამშრომელთა სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა, რომელიც პირველად 

შემუშავდა სასწავლო ცენტრის არსებობის მანძილზე. აღნიშნული პროგრამის 
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მიხედვით განხორციელდა ტრენინგების პირველი ეტაპი შესაბამისი სამსახურის 

თანამშრომელთათვის (დასავლეთ საქართველოს რეგიონის საბადრაგო 

სამსახურები).  

 

 2013 წლის მარტიდან ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, „საქართველოში 

სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტის“ (Human Dynamics)  

ფარგლებში, მომზადდა სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის 

სოციალური მუშაკებისათვის. პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობას სასწავლო 

ცენტრისა და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის შესაბამისი სამსახურის 

წარმომადგენლებთან ერთად, ღებულობდნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია და 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებთან  ეფექტური თანამშრომლობის გამოცდილება. აღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა სამი ჯგუფი, როგორც მოქმედი სოციალური 

მუშაკები, ასევე კანდიდატები. ტრენინგის პროცესში ხდებოდა ტრენინგის 

მიმდინარეობაზე დაკვირვება, როგორც სასწავლო ცენტრის ასევე სოციალურ 

მუშაკთა ასოციაციის მიერ. დაკვირვების შედეგებისა და შეფასებების ანალიზის 

საფუძველზე მოხდა პროგრამის გადახედვა. აღნიშნული პროგრამის მიხედვით 

სოციალურ მუშაკთა გადამზადება გაგრძელდება 2014 წლიდან. 

 

 2013 წლის ივლისიდან საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის 

გერმანული ფონდის (IRZ) და ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მისია 

საქართველოში (NORLAG)  მხარდაჭერით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი (სამუშაო ჯგუფის 

შემადგენლობაში შედიოდნენ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო 

ცენტრის, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები) საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში 

მენტორინგის ინსტიტუტის დანერგვის მიზნით. სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა 

სასჯელაღსრულების სისტემაში მენტორინგის დანერგვის კონცეფცია, სამოქმედო 

გეგმა და მენტორების სასწავლო პროგრამა. მომზადებული პროგრამის საფუძველზე 

გადამზადდებიან მენტორები, რომლებიც სასჯელაღსრულების დეპარტამენტთან 

თანამშრომლობით იქნებიან შერჩეული. 

 

 2013 წლის სექტემბრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო 

დეპარტამენტის ფედერალური დახმარების პროექტის (S-GE800-13-GR-046) - 

„პრობაციის მენტორინგის სისტემის ჩამოყალიბება“ - ფარგლებში შექმნილმა 



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 2013 

 

 7 

სამუშაო ჯგუფმა (სამუშაო ჯგუფი შედგებოდა  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრის, პრობაციის სააგენტოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებისგან),   შეიმუშავა პრობაციის სისტემის მენტორინგის კონცეფცია, 

სამოქმედო გეგმა და  მენტორების სასწავლო პროგრამა. მომზადებული პროგრამის 

საფუძველზე გადამზადდებიან მენტორები, რომლებიც პრობაციის სააგენტოსთან 

თანამშრომლობით იქნებიან შერჩეული. 

 

 2013 წლის სექტემბრიდან ევროპის საბჭოს პროგრამის „EU/CoE ადამიანის უფლებები 

და ჯანდაცვა ციხეებსა და სხვა დახურულ ინსტიტუციებში“ - ფარგლებში შემდგარმა 

სამუშაო ჯგუფმა, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრის, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის, ევროპის 

საბჭოს წარმომადგენლები და  მოწვეული ექსპერტი დაასრულა მუშაობა 

სასჯელაღსრულების სისტემის რეჟიმის სამსახურის თანამშრომელთა 

მოსამზადებელ გრძლევადიან (6 თვიან) სასწავლო პროგრამაზე. პროგრამა 

მომზადებულია ევროპის საბჭოს ექსპერტის ჟერარ დე იონგის მონაწილეობით, 

რომელიც წარმოადგენს ევროპული ციხის წესების ერთ-ერთ თანაავტორს. სასწავლო 

პროგრამის საბოლოო ვერსია დამტკიცებულია სასწავლო ცენტრის დირექტორის 

ბრძანებით.  

 

 სასწავლო ცენტრის სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადდა სასწავლო პროგრამა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულების დირექტორებისა და მოადგილეებისათვის, 

ტრენინგები მოცემული პროგრამის მიხედვით დაგეგმილი იყო 2013 წლის ნოემბერ - 

დეკემბერში, თუმცა სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე 

ტრენინგი არ განხორციელებულა და სავარაუდოდ ის ჩატარდება 2014 წელს.   
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ს ა ს წ ა ვ ლ ო  ც ე ნ ტ რ ი ს  დ ა ჯ ი ლ დ ო ე ბ ა  
 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და გამჭვირვალე საქმიანობისთვის 

სპეციალური ჯილდო გადაეცა. დაჯილდოება „ინფორმაციის თავისუფლების 

განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) მიერ მის მიერვე ორგანიზებულ ღონისძიებაზე 

შედგა, სადაც დასახელდა კვლევის შედეგად 2012-2013 წლის მონაცემების საფუძველზე 

გამოვლენილი ყველაზე გამჭვირვალე და დახურული საჯარო დაწესებულებები, 

რომელთა შემადგენლობაში შევიდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო 

ცენტრი.  

 

 

ს ა ს წ ა ვ ლ ო  ც ე ნ ტ რ ი ს  ი ნ ფ რ ა ს ტ რ უ ქ ტ უ რ ი ს  

გ ა ნ ა ხ ლ ე ბ ა / გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე ბ ა  
 

სრულად განახლდა სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურა. სასწავლო ცენტრმა 

ორგანიზება გაუკეთა ცენტრის შენობის და სხვა ინსფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, 

რომელიც უზრუნველყოფს  სასწავლო პროცესის ადეკვატურ და კომფორტულ გარემოში 

ჩატარებას, როგორც ტრენერებისათვის, ასევე მონაწილეებისათვის. ასევე 

ხელმისაწვდომი გახდება მონაწილეებისათვის ღია და დახურული სპორტული 

დარბაზი, რომელიც აღჭურვილი იქნება მაღალი ხარისხის სპორტული ინვენტარით. 

ცენტრში მოეწყობა იმიტირებული საკნები ტრენინგის პრაქტიკული ნაწილის 

ეფექტურად ჩატარების უზრუნველსაყოფად. განახლდება ტექნიკური საშუალებები. 

გაუმჯობესდება რეგიონიდან ჩამოსული მონაწილეების დარჩენისათვის გამოყოფილი 

ოთახები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და საშუალებები. დამონტაჟებულია ახალი 
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ელექტროგადამცემი ხაზი, რომელიც მოემსახურება მხოლოდ სასწავლო ცენტრს და 

უზრუნველყოფს უწყვეტი ელექტროენერგიის მიწოდებით, რაც სასწავლო პროცესის 

ერთერთ შემაფერხებელ კომპონენტს წარმოადგენდა ცენტრის არსებობის მთელ 

პერიოდში. 
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უ რ თ ი ე რ თ თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ლ ო ბ ი ს  მ ე მ ო რ ა ნ დ უ მ ე ბ ი  
 

2013 წელს სასწავლო ცენტრმა ხელი მოაწერა რამდენიმე ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმს, მათ შორის ნოვაციას წარმოადგენს სასწავლო ცენტრსა და აკადემიურ 

ინსტიტუტს შორის მემორანდუმის გაფორმება, რომელსაც უკვე მოჰყვა ერთობლივი 

ღონისძიებები. ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ურთიერთანამშრომლობის 

წინაპირობას წარმოადგენს პოლონეთის, კალიშეს სასჯელაღსრულების სასწავლო 

ცენტრთან მემორანდუმის გაფორმება, რომელიც სასწავლო ცენტრის განვითარებას 

შეუწყობს ხელს. 

  

2013 წლის 12 ივლისს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ხელი მოეწერა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის. მემორანდუმის 

მთავარ მიზანს წარმოადგენს ისეთი ერთობლივი პროექტებისა და პროგრამების 

შემუშავება-განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს სამართლებრივი კვლევების 

პოპულარიზაციას, სტუდენტთა პროფესიულ განვითარებას და მათი 

ინფორმირებულობის ამაღლებას აღნიშნულ სფეროში. 

 

ამ მიზნით სამართლის კლინიკის საბაკალავრო (მე-3 და მე-4 კურსის) და სამაგისტრო 

პროგრამების სტუდენტებისათვის პირველი საგანმანათლებლო პრაქტიკული კურსი, 

2014 წელს განხორციელდება სასწავლო ცენტრში. სტუდენტები ცენტრში სწავლის 

პერიოდში გაეცნობიან სასჯელაღსრულების სისტემის სპეციფიკას. სასწავლო ცენტრში 

გავლილი კურსები სტუდენტებს კრედიტ-ქულებად ჩაეთვლებათ სამართლის კლინიკის 

პროგრამებში. პირველი მოკლევადიანი სასწავლო კურსი ჩატარდა 2013 წლის 11, 12, 13 

დეკემბერს. იურიდიული ფაკულტეტის 20 სტუდენტს ჩაუტარდა 3 დღიანი სემინარი 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის მარეგულირებელი საერთაშორისო და 

შიდა კანონმდებლობის შესახებ. 

 

2013 წლის ოქტომბერში სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს 

ვიზიტით ეწვია პოლონეთის, კალიშეს სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქ-ნი დანუტა 

კალამანი და ქ-ნი  ბარბარა მამოსი. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის, პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს და #5 სასჯელაღსრულების დაწესებულების წარმომადგენლებთან. 2013 წლის 

11 ოქტომბერს პოლონეთის სასწავლო ცენტრისა და საქართველოს სასჯელაღსრულების 

სასწავლო ცენტრის მიერ ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, 
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ხელმოწერას ესწრებოდნენ მინისტრი ბატონი სოზარ სუბარი, პოლონეთის ელჩი 

საქართველოში ანჟეი შიეშკოვსკი და სხვა ოფიციალური პირები. 

 

 

 

გ ა მ ო ც ე მ ე ბ ი / პ უ ბ ლ ი კ ა ც ი ე ბ ი  
 

2013 წლის საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო გამოცემებისა და 

პუბლიკაციების მომზადება-გამოცემას, როგორც საერთაშორისო დონორ 

ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობით, ასევე სასწავლო ცენტრის რესურსებით. 

გამოცემები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გაუმჯობესებას და მონაწილეთა სასწავლო მასალით უზრუნველყოფას.  

 

 2013 წლის მარტიდან ევროპის საბჭოს პროექტის - „დანიის საქართველოს პროგრამა 

2010-2013 წწ. სასამართლო რეფორმის, ადამიანის და უმცირესობათა უფლებების 

ხელშეწყობა“  ფარგლებში სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა ტესტები სასჯელაღსრულების 

სისტემის თანამშრომელთა ტესტირების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ტესტები 

მომზადდა და გამოიცა 2013 წლის ივლის-აგვისტოში, მასალა მოიცავს 700 ტესტს, 

როგორც საერთაშორისო სტანდარტების ასევე ეროვნული კანონმდებლობის 

მიხედვით, იგი ინახება ცენტრის ბობლიოთეკაში და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი 

დაინტერესებული პირისთვის. 

 

 სასწავლო ცენტრმა ადგილობრივი ექსპერტებისა და სასწავლო ცენტრის 

წარმომადენლების  მონაწილეობით შეიმუშავა და გამოსაცემად მოამზადა 
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კაზუსების კრებული. აღნიშნულ კრებულში შესულია 100 კაზუსი (მარტივი და 

საშუალო სირთულის), შემდეგ თემებზე: პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის 

აღსრულება, უშიშროების ღონისძიებები, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 

უფლებები, ჯანმრთელობის დაცვა, წამების აკრძალვა, პატიმრობისა და 

თვისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების მონიტორინგი, 

მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა განსაკუთრებული კატეგორიები. კაზუსები 

გამოყენებული იქნება ცენტრის სასწავლო პროგრამებსა და ტრენინგებში. 

რედაქტირება/კორექტირებას გაივლის და სახელმძღვანელოდ დაიბეჭდება 2014 

წლის იანვარში. 

 

 ითარგმნა და დაიბეჭდა „სახელმძღვანელო პრინციპები ადამიანის უფლებათა 

დაცვის სფეროში, სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებისათვის“ ეუთოს 

მისიის 2012 წლის გამოცემა. სახელმძღვანელო მომზადებულია იმ ტრენერებისთვის, 

რომლებიც მუშაობენ სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლებთან. 

აღნიშნული გამოცემა იქნება ერთ-ერთი სახელმძღვანელო დოკუმენტი სასწავლო 

ცენტრის ტრენერებისთვის. მასალა დაურიგდა 2013 წლის დეკემბერში 

საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარებული ტრენერთა ტრენინგის 

მონაწილეებს. იგი ასევე დაიბეჭდება და მსურველებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება 

სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკაში.   

 

 სასწავლო ცენტრისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ ერთობლივად 

მზადდება სახელმძღვანელო პრობაციის სისტემის მენტორებისთვის, რომელიც 2014 

წლის დასაწყისში გამოიცემა. 

 

ტ რ ე ნ ი ნ გ ე ბ ი  

 

ტ რ ე ნ ე რ თ ა  ტ რ ე ნ ი ნ გ ე ბ ი  

 

 2012-2013 წწ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ 

შემუშავდა ახალი ტრენინგ-პროგრამები ტრენერებისათვის: “ტრენინგის დაგეგმვა“, 

„ტრენინგის ჩატარების მეთოდოლოგია“ და  „ტრენერობის უნარ-ჩვევები“. ამ 

პროგრამების მიხედვით ტრენერობის კვალიფიკაცია აიმაღლა სასწავლო ცენტრის 

58-მა ტრენერმა.   
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 2013 წლის 28-30 აპრილს სომხეთში, დაბა წახკაძორში, შედგა ერთობლივი ტრენინგი 

ქართველი და სომეხი ტრენერებისთვის. ტრენინგი მოიცავდა თემებს: პატიმრებთან 

არაადამიანური მოპყრობა, მისი აღმოფხვრის ინსტრუმენტები და მათი 

მნიშვნელობა, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვა, წამების, 

არაადამიანური მოპყრობისა და სიკვდილის დოკუმენტირება პატიმრობისას, 

პრობაციის სისტემა საქართველოში და სომხეთში, საერთაშორისო სტანდარტები 

პრობაციაში. მომზადება გაიარა 10-მა ქართველმა ტრენერმა. 

 

 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში საარჩევნო 

პროცესებში კანონის მაქსიმალური დაცვისა და გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფის 

მიზნით, სასწავლო ცენტრის ინიციატივით და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

მონაწილეობით, ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი თემაზე: „პატიმრობისა და 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში საარჩევნო პროცესის ორგანიზება“. 

გადამზადებულმა ტრენერებმა ჩაატარეს გასვლითი ტრენინგები პატიმრობისა და 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების პერსონალისათვის იმავე თემაზე. 

 

 2013 წლის 17-20 დეკემბერს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 

ადგილობრივი და მოწვეული ტრენერებისთვის პოლონელი ექსპერტების 

მონაწილეობით ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი თემაზე: „ტრენინგის დაგეგმვა და 

ტრენინგის ჩატარების უნარ-ჩვევები“. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო სასწავლო 

ცენტრის 17 ტრენერმა. 
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ტ რ ე ნ ი ნ გ ე ბ ი  ს ა ს ჯ ე ლ ა ღ ს რ უ ლ ე ბ ი ს  ს ი ს ტ ე მ ი ს  
თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ე ლ თ ა თ ვ ი ს  

 

 2013 წლის დასაწყისში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტმა დაიწყო ძირეული 

ცვლილებების განხორციელება დეპარტამენტისა და სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებების სოციალური სამსახურის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, 

რომლის შესაბამისადაც სასწავლო ცენტრმა შეიმუშავა ახალი ტრენინგ-პროგრამა და 

განხორციელდა სოციალური სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადება.  

 

 2013 წლის აპრილის თვეში, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან 

თანამშრომლობის ფარგლებში - ,,სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდაჭერა 

საქართველოში“ (Human Dynamics) - სასჯელაღსრულების სისტემის სოციალური 

მუშაკებისათვის განხორციელდა ტრენინგი თემაზე: „სოციალური მუშაობა 

სასჯელაღსრულების სისტემაში“. ექვსდღიანი პროგრამის მიხედვით 

გადამზადებულია სისტემის 52 სოციალური მუშაკი.  

 

 2013 წლის იანვარში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მიერ განხორცილებული 

რეფორმის ფარგლებში სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში შეიქმნა ორი 

სრულიად ახალი საშტატო ერთეული - იურისტის და ფსიქოლოგის შტატი, 

რომელზეც ღია კონკურსის წესით შერჩეულ იქნენ კანდიტატები (17 იურისტი და 17 

ფსიქოლოგი). სასწავლო ცენტრში შეიქმნა სპეციალური სასწავლო პროგრამები, 

რომლის მიხედვითაც მოხდა ყველა კანდიდატის მომზადება. 

 

 2013 წლის მარტიდან სასწავლო ცენტრსა და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტს 

შორის შემდგარი სამუშაო შეხვედრის შედეგად ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობითა და ხელშეწყობით დაიგეგმა და 

განხორციელდა სპეციფიური სასწავლო პროგრამები დეპარტამენტის სხვადასხვა 

სტრუქტურული ერთეულებისთვის, კერძოდ:  

 

 პირველად ცენტრის საქმიანობის ისტორიაში საბადრაგო სამსახურის 

თანამშრომლებისათვის მომზადდა სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა და 

ტესტები. რომლის მიხედვითაც ტრენინგები გაიარა დასავლეთ საქართველოს 

საბადრაგო სამსახურის ყველა თანამშრომელმა, ხოლო 2014 წლის იანვრიდან 

დაგეგმილია აღმოსავლეთ საქართველოს საბადრაგო სამსახურის თანამშრომელთა 

მომზადება. 
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 სპეციალური აღრიცხვის სამსახურის თანამშრომლებისათვის მომზადდა სასწავლო 

პროგრამა და ტესტები. ტრენინგების სერია დაგეგმილია 2014 წლიდან. 

 

 განხორციელდა ტრენინგი „ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი თავისუფლების 

აღკვეთის ადგილებში“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სასჯელაღსრულების 

დეპარტამენტის განახლებული მონიტორინგის სამსახურის 14 თანამშრომელმა. 

 

 განხორციელდა ტრენინგები „ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო 

პროგრამის“ მიხედვით. გადამზადებულია სისტემის 146 თანამშრომელი 7 ჯგუფად. 

 

 სასჯელაღსრულების სისტემის 130-მდე თანამშრომელი გადამზადდა 14-დღიანი 

სასწავლო პროგრამით - „პირველდაწყებითი საბაზისო სასწავლო პროგრამა“. 

სისტემის თანამშრომლები გაეცნენ პატიმრებთან მოპყრობის თეორიულ 

(სამართლებრივ) და პრაქტიკულ საკითხებს, გაიარეს ფიზიკური და ტაქტიკური 

მომზადება და ფსიქო-სოციალური პროგრამები.  

 

 სასჯელაღსრულების სისტემის სოციალური მუშაკებისათვის „საქართველოში აივ 

პრევენციის პროექტთან“ (GHPP) თანამშრომლობით ჩატარდა ერთ დღიანი ტრენინგი-

სემინარი თემაზე „აივ პრევენციისა და ნარკომანიის საკითხები და გადამისამართება 

შესაბამის ჯანდაცვის სერვისებზე“.  

 

 განხორციელდა ტრენინგი თემაზე „მსჯავრდებულთა მომზადება 

გათავისუფლებისათვის“. ტრენინგის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა 

მონაწილეთათვის იმ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომელიც მათ 

დაეხმარება პატიმრებთან მუშაობის წარმართვაში მათი გათავისუფლებისათვის 

მოსამზადებლად. სწავლება განხორციელდა წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური 

და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის (GCRT) ექსპერტთა მიერ შემუშავებული 

პროგრამის მიხედვით. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს სასჯელაღსრულების 

სისტემის სოციალური სამსახურის მუშაკებმა, ფსიქოლოგებმა და პრობაციის 

ოფიცრებმა. პროგრამის მნიშვნელობას ხაზს უსვამს ის გარემოება, რომ პრობაციის 

ოფიცრები და სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლები ერთობლივ 

სწავლებას გადიან პატიმართა გათავისუფლების თემაზე. 

 

 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში საარჩევნო 

პროცესებში კანონის მაქსიმალური დაცვისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის 
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მიზნით, სასწავლო ცენტრის ინიციატივით, ჩატარდა გასვლითი ტრენინგები 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში თემაზე: 

„პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში საარჩევნო პროცესის 

ორგანიზება“; 

 

      
 

 
 

ტ რ ე ნ ი ნ გ ე ბ ი  პ რ ო ბ ა ც ი ი ს  ს ი ს ტ ე მ ი ს  თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ე ლ თ ა თ ვ ი ს  

 

 პირველად საქართველოში ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მისიის საქართველოში 

(NORLAG) და ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით დაფინანსებული პროექტის 

ფარგლებში სასწავლო ცენტრის მიერ მომზადდა ტრენინგ პროგრამა და 

განხორციელდა ტრენინგები თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების 

ახლადშერჩეული თანამშრომლებისათვის.  

 

 პრობაციის ოფიცრებმა მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგზე, რომელიც 

ორიენტირებული იყო თემაზე „პრობაციის ოფიცრის როლი სოციალურ მუშაობაში“.  
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 პრობაციის სისტემის თანამშრომლებს ჩაუტარდა ტრენინგი პრობაციის სფეროსთან 

დაკავშირებით სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში შეტანილი ცვლილებების 

მიხედვით, რაც მიზნად ისახავდა პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა 

ინფორმირებას და ახალი რეგულაციების პრაქტიკაში ეფექტურ დანერგვას.   

 

 პრობაციის სისტემის თანამშრომელთათვის ჩატარდა 3 დღიანი ტრენინგი თემაზე: 

„რისკისა და საჭიროებების შეფასება და ინდივიდუალური გეგმის შედგენის 

თავისებურებები“; 

 

 პრობაციის სააგენტოს კონკურსის წესით შერჩეულმა ახლად მიღებულმა 

თანამშრომლებმა  გაიარეს 9 დღიანი პირველდაწყებითი საბაზისო სასწავლო 

პროგრამა. ტრენერებად პროგრამაში ძირითადად გამოყენებულ იქნენ ტრენერები, 

რომლებიც მოცემულ პერიოდში მუშაობენ პრობაციის სისტემაში. 

 

 პრობაციის სისტემის თანამშრომლებს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

ფედერალური დახმარების პროექტი (S-GE800-13-GR-046) – „პრობაციის მენტორინგის 

სისტემის ჩამოყალიბება“ ფარგლებში ჩაუტარდათ 3 დღიანი ტრენინგი თემაზე 

„ლიდერობის უნარ-ჩვევები“.  
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ტ რ ე ნ ი ნ გ ე ბ ი  ს ა ს ჯ ე ლ ა ღ ს რ უ ლ ე ბ ი ს  ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო ს  ს ი ს ტ ე მ ი ს  
თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ე ლ თ ა თ ვ ი ს  

 

 საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების გერმანული ფონდის (IRZ) მიერ 

დაფინანსებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრმა, პირველად განახორციელა ტრენინგი თემაზე 

„სამართლებრივი მართლწერა“. ტრენინგი განხორციელდა სამინისტროს სისტემის 

თანამშრომელთათვის და მიზნად ისახავდა სამართლებრივი დოკუმენტაციის 

შედგენისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებასა და სამართლებრივი 

მართლწერის ტექნიკური ასპექტების გაცნობას. 

 

 განხორციელდა ორი ტრენინგი თემაზე  „სახელმწიფო მართვა“. სასწავლო ცენტრმა 

აღნიშნულ თემაზე ტრენინგი პირველად მიმდინარე წლის თებერვალში 

განახორციელა და მასში მონაწილეობა სისტემის შუა რგოლის მენეჯერებმა მიიღეს. 

მეორე ეტაპზე მომზადება გაიარეს სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, სასწავლო 

ცენტრის, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, იურიდიული დახმარების სამსახურისა 

და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ზედა რგოლის მენეჯერებმა. ღონისძიება 

ჩატარდა საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის 

(IRZ) დაფინანსებით. 

 

 სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებმა გაიარეს ტრენინგები საოფისე პროგრამა 

MS Access-ში, ასევე სისტემის თანამშრომები გადამზადდნენ ახალი დოკუმენტების 

მიმოცვლის ახალ ელექტრონულ სისტემაში - eFLOW, რომელიც სამინისტროსა და 

მისდამი დაქვემდებარებული უწყებების საქმისწარმოებაში მალე დაინერგება. 
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 სასჯელაღსრულების სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებმა გაიარეს ტრენენინგი 

ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამის“ მიხედვით.  

 

 პირველად საქართველოს პენიტენციური სისტემის პრაქტიკაში მომზადდა 

ტრენინგი სასჯელაღსრულების სისტემისათვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ 

თემაზე - „შიმშილობის მართვა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში“, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღეს სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ყველა იმ სამსახურის 

წარმომადგენლებმა, ვისაც შეხება აქვს მოშიმშილე პატიმრებთან და ასევე 

სამედიცინო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში ხშირია მსჯავრდებულთა მხრიდან შიმშილობის აქციის 

გამოცხადება სხვადასხვა მოთხოვნებითა თუ მიზეზებით. მსგავს სიტუაციაში 

სასჯელაღსრულების სისტემის მხრიდან სწორი და ადეკვატური რეაგირების მიზნით 

მნიშვნელოვანია, დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალი აღჭურვილი იყოს 

შესაბამისი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით. ამ მიზნით სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრმა შეიმუშავა ახალი სასწავლო პროგრამა, რომელიც 

ეფუძნება მოშიმშილე პატიმართა მარეგულირებელ ადგილობრივ და საერთაშორისო 

სტანდარტებსა და ევროსასამართლოს პრაქტიკას. გადამზადებულია 42 მონაწილე. 

 

 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში ჩატარდა ახალი ტრენინგ 

პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელაღსრულების დაწესებულებისა და 

საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომელთა ერთობლივ მომზადებას 

არასრულწლოვან პატიმრებთან დაკავშირებით თემაზე: „კანონთან კონფლიქტში 

მყოფ არასრულწლოვნებთან მოპყრობის თავისებურებანი“. საგამოძიებო სამსახურის 

თანამშრომელთათვის ამ კუთხით თემატური ტრენინგი პირველად ჩატარდა და მისი 

მიზანი იყო მონაწილეთათვის სწორედ იმ სპეციფიკური ცოდნის მიწოდება და უნარ-

ჩვევების გამომუშავება, რომლებიც მათ აღნიშნული კატეგორიის პატიმრებთან 

მუშაობისას სისტემატურად დასჭირდებათ. სამდღიანი ტრენინგი გაიარა 63-მა 

მონაწილემ. 

 2013 წლის ივლისი-აგვისტოს თვეებში სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების 

სისტემის თანამშრომელთათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „დოკუმენტების 

მიმოცვლის ელექტრონული სისტემა (eFLOW)“.  
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ი უ რ ი დ ი უ ლ ი  დ ა ხ მ ა რ ე ბ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი ს  თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ე ლ თ ა  

ტ რ ე ნ ი ნ გ ე ბ ი  

 

იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისათვის განხორციელდა ტრენინგები: 

„გაძლიერებული სწავლების კურსი სასამართლო ადვოკატირების უნარ-ჩვევების 

განვითარებაში“, „ექსპერტი მოწმის შერჩევა, მომზადება და დაკითხვის უნარ-ჩვევები“, 

„სასამართლო ექსპერტიზის მნიშვნელობა დაცვის მხარის მიერ სისხლისსამართლის 

საქმის გამოძიებისას“. მომზადება გაიარა სამსახურის 45-მა ადვოკატმა. 
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ს ხ ვ ა   ს ა ს წ ა ვ ლ ო  პ რ ო გ რ ა მ ე ბ ი  

 

2013 წლის 26-28 ნოემბერს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში 

ჩატარდა ტრენინგი ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამართლის სკოლისა და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის (ELSA) 

წარმომადგენლებისთვის. ტრენინგის თემატიკას წარმოადგენდა პატიმრობასთან 

დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების 

მიმოხილვა. 

 

2013 წლის 11, 12, 13 დეკემბერს სასწავო ცენტრში ჩატარდა ტრენინგი საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. 

ტრენინგი განხორციელდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს შორის გაფორმებული 

ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის ფაგლებში და მისი მიზანი იყო 

სტუდენტებისთვის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემების ზოგადი გაცნობა 

და მისი მარეგულირებელი სტანდარტების მიმოხილვა. 
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გ ა დ ა მ ზ ა დ ე ბ უ ლ თ ა  ს ტ ა ტ ი ს ტ ი კ ა  
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დ
ი

უ
ლ

ი
) 

1 
საოფისე პროგრამა Access-ი 2     1   6     

2 
სახელმწიფო მართვა საშუალო რგოლის 

მენეჯერთათვის 
2 3   4 4 3     

3 
შეფასების უნარების განვითარება 6 7   6 10 1     

4 
სამართლებრივი მართლწერა 4 5 1 5 2 1     

5 
სახელმწიფო მართვა ზედა რგოლის 

მენეჯერთათვის 
4 4   4 6 4     

6 
დოკუმენტების მიმოცვლის 

ელექტრონული სისტემა (eFLOw) 
2 6 100 2 2 5     

7 

სასჯელაღსრულების სისტემის 

თანამშრომელთა ცეცხლსასროლი 

იარაღის გამოყენების სასწავლო 

პროგრამა 

3 165 8   30       

8 
შიმშილობის მართვა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 
2 1 39           

9 

კანონთან კონფლიქტში მყოფ 

არასრულწლოვნებთან მოპყრობის 

თავისებურებანი  

11   11           

10 
ტრენინგის დაგეგმვა და ტრენინგის 

ჩატარების უნარ-ჩვევები 
8 2         9   

11 
საბადრაგო სამსახურის თანამშრომელთა 

სასწავლო პროგრამა 
  50 25           

12 

საბადრაგო სამსახურის თანამშრომელთა 

მომზადებისა და ცეცხლსასროლი 

იარაღის გამოყენების სასწავლო 

პროგრამა 

  20             

13 

სასჯელაღსრულების დაწესებულების 

იურისტთა მომზადება 

სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის 

მიხედვით 

    17           
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14 
პირველდაწყებითი საბაზისო სასწავლო 

პროგრამა 
    129           

15 
მსჯავრდებულთა მომზადება 

გათავისუფლებისათვის 
    22 4         

16 
სოციალური მუშაობა 

სასჯელაღსრულების სისტემაში 
    52           

17 

აივ პრევენციის და ნარკომანიის 

საკითხები და გადამისამართება 

შესაბამის ჯანდაცვის სერვისებზე 

    17           

18 

პატიმრობის და თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებებში საარჩევნო 

პროცესების ორგანიზება 

    24           

19 
პრობაციის ოფიცრის როლი სოციალურ 

მუშაობაში 
      77         

20 

თავისუფლების შეზღუდვის 

დაწესებულების თანამშრომელთა 

სასწავლო პროგრამა 

      45         

21 
საკანონმდებლო სიახლეები       60         

22 

რისკისა და საჭიროებების შეფასება და 

ინდივიდუალური გეგმის შედგენის 

პრინციპები 

      19         

23 

პრობაციის თანამშრომელთა 

პირველდაწყებითი საბაზისო სასწავლო 

პროგრამა 

      20         

24 
ლიდერობის უნარ-ჩვევები       30         

25 
ტრენინგის ჩატარების მეთოდოლოგია         15   33   

26 
ტრენერობის უნარ-ჩვევები             9   

27 
ტრენინგის დაგეგმვა             16   

28 

პატიმრობის საერთაშორისო 

სტანდარტები და საქართველოს 

კანონმდებლობა 

              43 

ჯამი 44 263 445 277 69 20 67 43 

სულ 
 

1228 
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ს ა ს წ ა ვ ლ ო  ფ ი ლ მ ე ბ ი   
 

პირველად საქართველოში სასწავლო ცენტრმა ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს 

მხარდაჭერით მოამზადა სასწავლო ფილმები სასჯელაღსრულების სისტემის 

თანამშრომელთათვის. ფილმები არ ასახავს არცერთი ქვეყნის რეალურ ისტორიას ან 

პრაქტიკას, ისინი მომზადებულია ფილმის გამოგონილ ისტორიებზე დაყრდნობით და 

მასში  მონაწილეობენ პროფესიონალი მსახიობები. ფილმის პირველი ნაწილი ასახავს 

ქმედებებს, რომელიც კანონდარღვევით მიმდინარეობს, ხოლო მეორე ნაწილში ყოველი 

დარღვევა განმარტებულია, როგორც ეროვნული კანონმდებლობის ისე საერთაშორისო 

სტანდარტების მიხედვით. ფილმის სასწავლო პროცესში ჩართვა საშუალებას მისცემს 

ტრენინგის მონაწილეებს იმსჯელონ და განიხილონ დარღვევები ტრენერთან ერთად, 

რაც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებას და მოქმედი პერსონალის თუ 

კანდიდატის მიერ შესაძლო პრობლემების და დარღვევების აღქმასა და გააზრებას. 

 

 

 ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სისხლის სამართლის რეფორმის 

მხარდაჭერა საქართველოში (Hulla & Co. Human Dynamics KG)“ მხარდაჭერით  2013 

წლის მარტი-ივნისის პერიოდში, მომზადდა სასწავლო ფილმი პენიტენციური 

სისტემის თანამშრომელთათვის ბრალდებულთა დაწესებულებაში მიღება-

განთავსების პროცედურებზე. ფილმის პრეზენტაცია შედგა სასწავლო ცენტრის ექვსი 

თვის ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომელსაც  ესწრებოდნენ სამინისტროს სისტემის 

ხელძღვანელობა, გადამღები ჯგუფის წევრები, საერთაშორისო და ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების და მასმედიის წარმომადგენლები.  

 

 ევროპის საბჭოს პროგრამის „EU/CoE ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა ციხეებსა 

და სხვა დახურულ ინსტიტუციებში“ მხარდაჭერით მომზადდა 2 სასწავლო ფილმი 

სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთათვის შემდეგ თემებზე: 1. 

შიმშილობის მართვა და ფსიქიატრიული საკითხები სასჯელაღსრულების 

სისტემაში; 2. წამების და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვა სასჯელაღსრულების 

სისტემაში. 

 

ფილმები მოამზადა რეჟისორ თომა ჩაგელიშვილის სტუდიამ (T-studio).  

 



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 2013 

 

 25 

 
 

ს ა ს წ ა ვ ლ ო  /  ს ა მ უ შ ა ო  ვ ი ზ ი ტ ე ბ ი  
 

სასწავლო ცენტრის საქმიანობის შემდგომი გაუმჯობესების და საერთაშორისო 

პრაქტიკის გაზიარების მიზნით 2013 წელს განხორციელდა ცენტრის წარმომადგენელთა 

და ტრენერთა ვიზიტები სხვადასხვა წარმატებულ ქვეყანაში.  

 

 განხორციელდა სასწავლო და სამუშაო ტურები კალიშეს სასწავლო ცენტრში 

(პოლონეთი). სასწავლო ცენტრში ჩატარებულ ცეცხლსასროლი იარაღის შეჯიბრზე 

საქართველოს წარმომადგენელმა სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის სასწავლო 

ცენტრიდან - მიხეილ ყუფარაძემ - 19 ქვეყნის 56 წარმომადგენელს შორის II ადგილი 

დაიკავა და ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა. მიხეილ ყუფარაძე საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში ცეცხლასროლი იარაღის 

გამოყენებისა და ტაქტიკური მომზადების ტრენინგებს უძღვება. 

 

 2013 წლის 4-6 ივნისს ირლანდიაში, ქ. პორტლიშში ირლანდიის პენიტენციურ 

ტრენინგ-აკადემიაში შედგა სასჯელაღსრულების სასწავლო ცენტრების ევროპული 

ქსელის (EPTA) მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციას დაესწრნენ 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა მინისტრის მოადგილე სოფიო ჯაფარიძე და სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი მაია (ზოია) ხასია. კონფერენციაზე 

სასწავლო ცენტრის დირექტორმა გააკეთა მოხსენება საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის საქმიანობის, გამოწვევებისა 

და გეგმების შესახებ. 
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 2013 წლის 1-5 ივლისს განხორციელდა სასწავლო ტური პოლონეთში. ვიზიტის 

მიზანს ოპოლეს მხარის სასწავლო ცენტრისა და პოლონეთის სასჯელაღსრულების 

სისტემის გამოცდილების გაცნობა წარმოადგენდა. ვიზიტში მონაწილეობდნენ 

სასწავლო ცენტრის დირექტორი და მოადგილე, ასევე სასჯელაღსრულების 

დეპარტამენტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. 

 

 2013 წლის 29 ივლისი - 2 აგვისტოს შედგა სასჯელაღსრულების მენტორინგის 

პროგრამის სამუშაო ჯგუფის ვიზიტი გერმანიაში, რომელშიც მონაწილეობდნენ 

სამინისტროს, სასწავლო ცენტრის, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის და 

ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ვიზიტის 

მიზანს მენტორინგის პროგრამის გერმანული პრაქტიკის გაცნობა და მენტორინგის 

კონცეფციის შემუშავება წარმოადგენდა. ჯგუფის სამუშაო სხდომებს 2 გერმანელი 

ექსპერტი წარმართავდა. ვიზიტი განხორციელდა საერთაშორისო სამართლებრივი 

დახმარების გერმანული ფონდის (IRZ) ფინანსური მხარდაჭერით.  

 

 2013 წლის 9 – 12 ოქტომბერს სასჯელაღსრულების სასწავლო ცენტრს ვიზიტით 

ეწვია პოლონეთის (კალიშე) სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელობა, ვიზიტის მიზანი 

იყო ქართული პრაქტიკის გაცნობა და შემდგომი ურთიერთთანამშრომლობის 

გაღრმავებას. 

 

 2013 წლის 10-17 ნოემბერს სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლები ამერიკის საელჩოს 

წარმომადგენლებთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდნენ ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში - პრობაციის სისტემაში მენტორინგის ინსტიტუტის 

დანერგვის საკითხებზე გამოცდილების გაზიარების და ამერიკული პრაქტიკის 

გაცნობის მიზნით. 

 

 2013 წლის 10 – 13 ნოემბერს სასწავლო ცენტრის წარმომადგენელი სამუშაო 

ვიზიტით იმყოფებოდა ნორვეგიაში, ქ. ოსლოში. ვიზიტი დაიგეგმა „ნორვეგიის 

კანონის უზენაესობის მისია საქართველოში“ (NORLAG) მხარდაჭერით და მისი 

მიზანი იყო სასჯელაღსრულების სისტემაში სოციალური მუშაობის 

განვითარებასთან დაკავშირებით ნორვეგიის წარმატებული პრაქტიკის გაცნობა. 
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 2013 წლის 29 – 31 ოქტომბერს სასჯელაღსრულების სისტემის მენტორინგის 

პროგრამის ფარგლებში სასწავლო ცენტრს ეწვია გერმანიის ნიდერსაქსენის მხარის 

სასჯელაღსრულების სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლები. ექსპერტებმა 

მონაწილეობა მიიღეს სასჯელაღსრულების მენტორინგის კონცეფციის, სამოქმედო 

გეგმისა და მენტორების სასწავლო პროგრამის სრულყოფის პროცესში. 

 

     

 

ტ რ ე ნ ე რ ე ბ ი ს  შ ე რ ჩ ე ვ ა  
 

სასწავლო ცენტრმა ღია კონკურსის წესით შეარჩია 3 ტრენერი, რომლებიც სრულ 

განაკვეთზე იმუშავებენ. აღნიშნული ტრენერები  მონაწილეობას მიიღებენ, როგორც 

სასწავლო პროგრამების მომზადება-განახლების პროცესში, ასევე აქტიურად 

ჩაერთვებიან ტრენინგებში და ცენტრს ექნება კვალიფიციური ტრენერების 

ადგილობრივი ბაზა.  

 

თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ე ლ თ ა / კ ა ნ დ ი დ ა ტ თ ა  ტ ე ს ტ ი რ ე ბ ა / გ ა ს ა უ ბ რ ე ბ ა  
 

2013 წლის ივნისი-დეკემბრის თვეებში ორგანიზება და ტექნიკური უზრუნველყოფა 

გაუკეთდა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტროს 1752 მოქმედი თანამშრომლებისა და კანდიდატთა კონკურსსა და 

ატესტაციას, მათ შორის: სამინისტროს ცენტრალური აპარატის 982 კანდიდატი; 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისა და დაწესებულებების 1168 კანდიდატი; 
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6  თ ვ ი ს  ს ა ქ მ ი ა ნ ო ბ ი ს  შ ე ჯ ა მ ე ბ ა  -  კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ა  

2013 წლის 6 აგვისტოს სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“ ჩატარდა კონფერენცია 

სასწავლო ცენტრის მიერ 6 თვის მანძილზე გაწეული საქმიანობის  პრეზენტაციის 

მიზნით.  კონფერენციაზე ასევე განხილულ იქნა სასწავლო ცენტრში დაგეგმილი 

ღონისძიებები და აქტივობები. კონფერენციას ესწრებოდნენ სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სისტემის 

ხელმძღვანელი პირები, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები. კონფერენციაზე შედგა სასწავლო ცენტრის ინიციატივით 

გადაღებული სასწავლო ფილმის „სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში 

მსჯავრდებულთა მიღება-განთავსება“ ჩვენება (ფილმის რეჟისორი თომა ჩაგელიშვილი 

(T-studio). ასევე, წარმოდგენილი იქნა სასწავლო ცენტრის მიერ საერთაშორისო 

სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) მხარდაჭერით შეძენილი 

უცხოური და ქართული სამართლებრივი ლიტერატურა. 
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ს ა მ ო მ ა ვ ლ ო  გ ე გ მ ე ბ ი  
 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 2014 წლის იანვრიდან მუშაობას 

განაგრძობს განახლებულ, სათანადო ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვილ შენობაში. 

ტექნიკა და ინვენტარი ნაწილობრივ, საჭიროებისამებრ, იქნა განახლებული.  სრულად 

იქნა განახლებული აუდიტორიები, ასევე ტრენინგის მონაწილეთა საცხოვრებელი 

ოთახები და მათი მოწყობილობა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ეფექტური 

სასწავლო გარემოს შექმნას, როგორც მონაწილეებისათვის ასევე ტრენერებისათვის. ასევე 

ცენტრს ექნება მაღალი ხარისხის ღია და დახურული სპორტული დარბაზები. ცენტრს 

აქვს სრული შესაძლებლობა ერთდროულად განახორციელოს 5 ტრენინგ-პროგრამა 

სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის, როგორც მოკლევადიანი, ასევე  გრძელვადიანი, რაც 

პარალელურ რეჟიმში მოიცავს მინიმუმ 100 მონაწილეს. ასევე სასწავლო ცენტრის მიერ 

მომზადებულია სამართლებრივი საფუძვლები ცენტრის აკადემიად 

ტრანსფორმირებისათვის. ცენტრის განახლებული შენობის ოფიციალური გახსნა 

დაგეგმილია 2014 წლის იანვარში, სადაც ასევე წარმოდგენილი იქნება ცენტრის 2013 

წლის ანგარიში (მიმდინარე დოკუმენტი). 


